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1. Hankkeen tausta



2012 2014 2016 2019

Maaherrankatu
välillä Hallituskatu –
Savilahdenkatu
katusuunnitelma

Mikkeli City 2020
-ideasuunnitelma

Kävelystä ja pyöräilystä potkua –
suunnitelma kilpailukyvyn
lisäämiseksi Mikkelin keskustassa
kävelyn ja pyöräilyn avulla

Tavoitteena mm. katutilan jakaminen uudelleen ja
autoliikenteen rauhoittaminen ydinkeskustassa

Pyöräpysäköinnin lisääminen ja kehittäminen mm.
ottaen osa autojen kadunvarsipysäköinnistä pyörille

Suunnitelmassa on mainittu toimenpiteenä
”Kehitetään Maaherrankatua välillä Savilahdenkatu
–Raatihuoneenkatu kävelykatuna”

Raportti hyväksytty teknisessä lautakunnassa,
kokous 8.3.2016

Kävelyn ja pyöräilyn
aseman parantaminen
Mikkelin keskustassa -
kävelypainotteisen kadun
kokeilu ja
pyöräpysäköinnin
kehittäminen

Taustasuunnitelmat



Katukokeilu Maaherrankadulla korttelissa
Savilahdenkatu-Hallituskatu. Korttelissa sijaitsee
kaksi kauppakeskusta ja kivijalkakauppoja.
Vähennetään kadunvarsipysäköintiä, laajennetaan
kävelyaluetta ja lisätään pyöräpysäköintiä.

Pyörätelinekokeilussa tuodaan asukkaiden
kokeiltavaksi eri kauppiaiden telinemalleja ja
osallistetaan asukkaat valitsemaan kaupunkiin
sopivat telineet.

Valtionavustus

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi
hankkeelle liikkumisen ohjauksen
valtionavustusta 30 000 euroa. Avustuspäätös
saatiin helmikuussa 2019.

Avustusta haettiin katukokeilua varten myös
katukalusteiden ja sisusteiden hankintaan tai
vuokraan, mutta näihin ei myönnetty avustusta.
Katukalusteina käytettiin lopulta osin
kaupungilla varastossa olleita kalusteita, ja osa
kalusteista hankittiin (jatkokäyttömahdollisuus).



Kuva: Työssä tarkastellusta korttelista on laadit-
tu toteutussuunnitelma (Ramboll, 2012) Suun-
nitelma hyväksyttiin kaupunkiympäristölauta-
kunnassa 18.12.2012, mutta rakentamista ei
ole aloitettu.



2. Lähtökohdat



Kävelystä ja pyöräilystä potkua
Suunnitelma kilpailukyvyn lisäämiseksi keskustassa pyöräilyn ja
kävelyn avulla (2016)

”Hyvän kaupungin tunnusmerkkinä on, että sen kaupunkitilat
kuuluvat ihmisille – ei autoille. Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteisiin
panostamisen on todettu edistävän kaupunkikulttuuria sekä elämän
laatua kaupungissa.
Elinvoimainen kaupunkikeskusta on samalla vireän liike-elämän
mahdollistaja.”

Tavoitteina mm. lisätä eri liikennemuotojen välistä tasa-arvoa,
laajentaa ja kehittää kävelykeskustaa sekä tehdä keskustan ja
keskustaan johtavista pyöräväylistä jatkuvia ja sujuvia. Sekä lisätä ja
kehittää pyöräpysäköintiä.

Yhdeksi toimenpiteeksi kirjattu: ”Kehitetään Maaherrankatua välillä
Savilahdenkatu –Raatihuoneenkatu kävelykatuna” ja
kokeilujen suunnittelu ja toteutus (kävelykeskustan
laajentaminen, pyöräpysäköinti).

Raportti hyväksytty teknisessä lautakunnassa, kokous 8.3.2016



Mitä?

Yhdistävä katu
Kirkkopuiston ja

Mikkelin torin välillä

Lisää tilaa kävelyyn,
pyöräilyyn, oleskeluun

ja katuelämään

Pyörätelineiden
kokeilu

Ei estetä
autoliikennettä



• Saadaan tietoa kävelypainotteisin kadun
toimivuudesta kokeilukohteessa ja
kokeilukulttuurin mahdollisuuksista
keskustan liikennejärjestelyiden
organisoinnissa.

• Kokeilukulttuuri mahdollistaa myös
paikallistoimijoiden (mm. kauppiaat,
kaupunkikeskustayhdistys) osallistamisen
katutilan väliaikaiseen suunnitteluun.

• Saadaan tietoa katukokeilun
toteutusprosessista ja tuotetaan vinkkejä
muille kaupungeille.

Miksi?

Vauhditetaan Mikkelin keskustan
kehittämistä, kun ratkaisusta on
toiminnallista ja kokeilullista tietoa



3. Organisointi ja viestintä



Kaupunki valmisteli hankesuunnitelman yhteistyössä Sitowisen kanssa. Myös toteutus tehtiin yhteistyössä Sitowisen kanssa.
Alla hankesuunnitelmaan kirjattu toteutussuunnitelma työvaiheista ja niiden aikataulusta.

Kaupungin ja Sitowisen roolit

Sitowise vastasi ideatyöpajan suunnittelusta ja toteutuksesta, yrittäjäkyselystä, toteutussuunnitelman laadinnasta,
pyörätelinekokeilusta (ja -kyselystä), katuhaastatteluista ja -havainnoinneista, kokeilun jälkeisistä asukas- ja yrittäjäkyselyistä
sekä työn loppuraportoinnista.
Kaupunki vastasi viestinnästä ja vuorovaikutuksesta, työn koordinoinnista kaupungin sisällä, toteutussuunnitelman
hyväksynnästä/viimeistelystä, kalustevalinnoista ja niiden tilaamisesta, kokeilualueen rakentamisesta ja loppuraportoinnin
kommentoinnista.

HEINÄ-ELOKUUKESÄKUUTOUKOKUUHUHTIKUUMAALISKUU

KOKEILU KÄYNNISSÄ

IDEATYÖPAJA

KOKEILUALUEEN
RAKENTAMINEN

YRITTÄJÄKYSELY
KYSELY
ASUKKAILLE JA
YRITTÄJILLE
KOKEMUKSISTA

SYYSKUU

TULOKSET

LOKA-JOULUKUU

SUUNNITTELUIDEOINTI

KATUTAPAHTUMAT

PYÖRÄTELINE-
KOKEILU

KATUHAVAINNOINTI
JA -HAASTATTELUT

PYÖRÄTELINE
KYSELY

LOPPURAPORTTI

Työvaiheet



Liikenne Eija Yli-Halkola

Osallistuminen Silva Suomala (30.5. asti)

Viheralueet Marko Vuorinen

Viestintä Mikko Tuovinen

ja Aleksi Kauppi (30.5.-15.7.)

(Kadut Maini Väisänen)

Tiina Maczulskij (1.9.asti) Virpi Ansio

Satu Onnela

Sini Mäkinen

Mikkelin kaupunki Mikke ry Sitowise

Työryhmä



4. Kokeilun vaiheet



Tavoitteena oli koota paikallisten yrittäjien ja
asukkaiden tarpeita, ideoita ja ratkaisuehdotuksia
toteutusta varten.

Mitä Mikkelin
keskustasta
puuttuu?

Millaisia yrittäjien
ja käyttäjien

tarpeita tulisi
huomioida?

Miten kokeilu
toteutetaan

käytännössä?

Miten voin olla
mukana?

Ideatyöpaja tavoitteet

Työpaja pidettiin 16.4. klo 17.30 - 19.30 Kulttuuritalo
Tempossa. Nykytilan arvioimisen ja kokeilun
tavoitteiden määrittämisen lisäksi osallistujat ideoivat
pelilaudalle ryhmissä liikkumisen, kalustuksen ja
toiminnan ratkaisuja. Liite 1. Työpajan yhteenveto



Ideatyöpajan tulokset

• Monet työpajan ideoista olivat huikean hienoja,
samoin työpajassa ilmeni paikallisten kova into
kaupunkilaisten päästä näkyväksi ja tekemään
itse.
Osa ideoista vaatisi laajemmat muutokset kuin
väliaikaisena kokeiluna on mahdollista
toteuttaa. Kuitenkin esim. keskustan
pyörätieverkoston kehittämisen toiveeseen
vastattiin kokeilussa pyörätiellä - jota
alkuperäisessä suunnitelmassa ei ollut.
Paikallisten panoksen ja monien ideoiden
hyödyntäminen ei monilta osin ollut
mahdollista hankkeen ja kaupungin resursseilla.

Ø Kaupungin vuorovaikutuksen resursseja
kannattaa vahvistaa sekä ideatyöpajan tavoitteita
ja suunnitelmia hyödyntää jatkosuunnittelussa.



Toteutussuunnitelma

• Istutusaltaat  rajasivat
autoliikennettä
jalankulkijoiden oleskelun
alueesta.

• Metallinen reunatuki suojasi
pyöräilijöitä autoliikenteeltä.

• Pyörätielle reunakivien
kohdalle tehtiin asfalttiluiskat

• Kalusteiden neutraali väritys
oli valittu sopimaan
katumaalauksen vahvoihin
tehosteväreihin sekä
jatkokäyttöön.



• Väliaikaisen katukokeilun reunaehtoja olivat
kaupungin resurssit (eurot ja henkilöresurssit) ja
kiinteät rakenteet kuten reunakivet.
Kalusteina tuli hyödyntää kaupungin olemassa olevia
tai muihin kohteisiin tarvitsemia kalusteita.
Kalusteiden työstäminen kierrätysmateriaaleista
(esim. reunaelementti maalatuista autonrenkaista)
olisi vaatinut henkilöresursseja. Liikenteen osalta
suunnitelma tuli toteuttaa autojen nykyisellä
nopeudella (30 km/h) ja liikennevalojen autoja
suosivalla rytmityksellä.

Toteutussuunnitelma

• Pyörätie sijoitettiin suunnitelmaan Stellan
puolelle aiemmin parkkipaikkoina
toimineeseen tilaan ja reunakivien kohdalle
tehtiin liuskaukset.
Pyöräilylle valittiin puoli, jossa on Maaherrankadun
muilla osioilla ennestään pyörätie sekä vähemmän
kivijalkaliikkeiden näyteikkunoita ja valoa.
Pyörätelineet sijoitettiin tälle samalle puolelle
siihen tarkoitukseen jo käytettyyn katokseen
arkadin alle.



Toteutussuunnitelma



Toteutussuunnitelman muokkaukset 7/2019

• Lisättiin muutama autojen pysäköintipaikka

• Vaihdettiin ja vähennettiin kalusteita

• Toteutussuunnitelmassa ideana oli myös osittainen katumaalaus. Se jätetiin kuitenkin toteuttamatta
aikataulujen yhteensovittamisen vaikeuden ja budjetin rajallisuuden vuoksi.

• Poistettiin yksi pop up-piste ja keskitettiin istutusalueet kadun torin puoleiseen päähän



Rakentamisvaihe, kesäkuu. Kokeilu aloitetaan 28.6.

Pyöräväylä on rakenteineen täysin
valmis.

Autoliikenteeltä suojaavat
istutusruukut puuttuvat, mikä
takia penkkejä ei vielä asennettu
katualueelle.

Heinäkuussa pop-up toimintaa
kokeilualueella.

Valmis kokeilualue, elokuu.

Elokuussa pop-up toimintaa
kokeilualueella.

Valmis kokeilualue, elokuu.

Kokeilu keskeytetään osittain 4.7.
ja sitä jatketaan elokuun alussa.
Pyöräväylä ja pyörätelineet olivat
paikallaan koko kokeilun ajan.

Kokeilu



5. Kokemukset ja tulokset



Katuhaastattelut

Tuloksia
• Haastateltavat liikkuivat kokeilualueella

läpikulkumatkalla tai siirtyessä välin Stella –
Akseli – Stella. Penkillä istuvista pääosa
haastateltavista oli niillä testimielessä.
Muuten kokeilualueelle ei tultu
oleskelemaan.

• Kadun viihtyisyydessä ei nähty suurta
parannusta: autoliikenne, ihmisiä puoleensa
vetävän toiminnan puuttuminen sekä pelkät
kalusteet ja tilaa rajaavat elementit eivät
vaikuttaneet elämykseen.

• Pyöräilyn osalta kokeilu sen sijaan koettiin
pääosin kokemusta avartavaksi

• Pääosaa haastateltavista tieto kokeilusta ei
ollut tavoittanut kaupungin kautta vaan
muista lähteistä.

Haastattelut (25 kpl) toteutettiin kolmena
arkipäivänä (14. – 15.8. ja 27.8.) klo 9.30 –
16.30 valmiilla haastattelurungolla

Haastatteluissa käsitellyt aiheet

• Kulkutapa ja saapuminen keskustaan

• Maaherrankatu kulkureittinä (korttelin
alue)

• Katukokeilu (tieto kokeilusta, kadun
toimivuus ja viihtyisyys) Paikallisten

tyytymättömyys
liittyi kehnoon tai
vajavaiseen
toteutukseen tai
tiedotukseen. Se
saattaa lisätä
vastustusta ja
epäluuloa tulevia
kokeiluita kohtaan.

Pölyä, pakokaasua
ja melua kuten
ennenkin



Havainnoinnissa tarkasteltiin

• miten katutilaa ja kalusteita käytettiin
(oleskelu, suosituimmat paikat, reittien
sijoittuminen, pyöräpysäköinti)

• ilmeneekö eri liikkumismuotojen välillä
konfliktitilanteita tai epäselvyyttä

• suunnitelman toteutuneisuutta



Katuhavainnointi

Havainnointi  toteutettiin, kun kokeilualue oli täysin
valmis. Havainnoinnit tehtiin  elokuussa kolmena
arkipäivänä (14. – 15.8. ja 27.8.) klo 9.30 – 16.30
merkinnöin valmiille lomakepohjille sekä
valokuvaamalla.



Katuhavainnoinnin huomioita

Katuelämä tulee
sisäliiketiloista ulos vain Stellan
sisäänkäynnillä sekä
Maaherrankadun ja
Savilahdenkadun risteyksen
terassilla.

Näkymät eivät ulotu torille, kävelykadulle
tai kirkkopuistoon. Sen sijaan katse
ohjautuu liikennevirtaan tai näyteikkunoihin
(joista isossa osassa teippaukset).

Suoja koettiin toisinaan
tärkeämmäksi kuin oikea
penkki.Pyöräilylle varattu väylä oli vilkkaassa

käytössä. Muilla reiteillä pyöräiltiin
toisinaan, mikäli asiointi tai reitit
suuntautuivat Akselin korttelin
puolelle.

Kauppakeskusten
aukioloaikoina varsinkin
Stellan ja Akselin välinen
reitti oli vilkkaassa
käytössä.



Katuhavainnoinnin huomioita

Suosituimpia oleskelun paikkoja olivat
arkkitehtonisesti kiinnostavat ja suojaisat paikat
syvennyksissä mm. Sokoksen puolen
syvennyksessä puun juurella tai arkadin alla.
Havainnoinneissa todettiin, että keskusteluihin
ryhdyttiin herkästi ja oleskeluun usein liittyikin
keskustelu. Sen sijaan penkeille pysähdyttiin
harvoin.

Pyöräilijät ratkoivat kokeilukadulla pyörätien
puutteita (mm. reunakivien mutkat, kadun
ylitykset, pyörätelineille pääsy) luovasti.
Havainnoinneissa todettiin kokeilun aikana ja
ennen sitä, että ahtaalla jalankulkijoiden reviirillä
pyöräillään paljon, mutta pääosin hiljaa.
Huoltoliikenteen järjestely kadulla oli haastava
suhteessa pyörätiehen.

Katutilassa suunnitelman myötä autovaltaisen
kadun jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tila
laajeni kokeiluajaksi.

• Pyörätien rajaamisen vuoksi autokaistat
kapenivat, toisaalta jalankulkijoiden
oikaisemiseen käyttämä reitti rajautui.

• Katutilan fyysinen laatu ja varustelu oli
ennestään heikko. Se parani hieman
kalusteiden ja tilajaon osalta.

• Kaupunkikulttuurin vireyteen ja kadun
viihtyisyyteen melun, pölyn ja varjoisuuden
osalta kokeilun käytössä olevilla resursseilla
ei päästy vaikuttamaan.

Penkit ja istutukset
tukivat ihmisen
mittakaavaa, samoin
autoilusta erotettu
pyörätie

Kokeilu ei juurikaan
heikentänyt
jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden
olosuhteita,
enemminkin vähensi
autoilijoiden
saavutettuja etuja.





Toteutuneet rakenteet



Pyörätelinekysely: telinemallit



• Katukokeilun yhteydessä kokeiltiin kolmea
runkolukittavaa pyörätelinemallia, joista
kerättiin käyttäjien kokemuksia
verkkokyselyllä.

• Kyselyyn saatiin 65 vastausta.
• Pyörätelinekyselystä tehtiin laajempi

yhteenvetoraportti (Liite 2), josta esitetään
tämän raportin seuraavilla sivuilla vian pieniä
nostoja.

• Telinemalli B oli pidetyin malli vastaajien
keskuudessa.

Pyörätelinekysely



• Kaikille pyörämalleille sopiva, koska pyörän saa lukittua
myös rungosta.

• Pyörät pysyvät tässä telineessä järjestyksessä.
• Tyylikäs  ja esteettinen teline, mikä sopii ympäristöön.
• Toiminnallinen telinemalli.
• Paksut renkaat (maastopyörä, fatbike) eivät mahdu

telineen eturengaspaikkoihin.
• Parempi malli kuin perinteinen eturengaspaikallinen

teline. Tosin tulee olla pitkä U-lukko tai ketju, jolla yltää
telineen runkolukitusosaan.

• Kaksi pyörää ei mahdu kunnolla ”samaan väliin” siten,
että toinen pyörä on eturengaspaikalla ja toinen
runkolukittuna.

• Monipuolinen, koska käyttäjän on mahdollista valita
joko runkolukitus tai eturengaspaikka.

28%

47%

25%

Mikä on mielestäsi paras telinemalli? (n=59)

Teline A

Teline B

Teline C

Mielipiteitä telineestä A



• Tyylikäs, yksinkertainen ja helppokäyttöinen teline.
• Sopii kaikenpaksuisille renkaille.
• Teline ei väännä pyörän vannetta.
• Kestävä ja turvallinen malli, jos pyörän lukitsee

rungosta hyvällä lukolla.
• Tilava teline, jossa tolppien väliin menee pari pyörää.
• Hyvä teline, jos telineen maahan kiinnittäviä pultteja

ei saa avattua tavallisilla työkaluilla.
• Pyörän voi kiinnittää telineeseen helposti ja mistä

vaan suunnasta.
• Kestävä ja helposti huollettava telinemalli.

28%

47%

25%

Mikä on mielestäsi paras telinemalli? (n=59)

Teline A

Teline B

Teline C

Mielipiteitä telineestä B



• Toimiva malli, sillä pyörän saa paikoilleen
telineeseen eturenkaasta ja pyörän runko
asettuu tarpeeksi lähelle tankoa siten,
että sen yltää kiinnittämään U-lukolla.

• Pyörät ovat telineessä eri tasoissa, joten
pyörä on helppo ottaa telineestä ja laittaa
telineeseen.

• Teline ei sovi hyvin levyjarrullisille pyörille
ja leveärenkaisille pyörille.

• Pyörän saa pystyyn ilman jalkaa sekä
myös lukittua rungosta telineeseen kiinni.

• Kätevä teline.

28%

47%

25%

Mikä on mielestäsi paras telinemalli? (n=59)

Teline A

Teline B

Teline C

Mielipiteitä telineestä C



• Yrittäjiä kuultiin verkkokyselyllä ennen ja
jälkeen kokeilun, muutamien yrittäjien
tapaamisin maaliskuussa ja ideatyöpajassa
huhtikuussa.

• Yrittäjäkysely toteutettiin huhtikuussa sekä
syyskuussa.

• Huhtikuun kyselyyn vastasi 24 yrittäjää.
Syyskuussa vastauksia saatiin 20:ltä yrittäjältä.

• Kyselystä tiedotettiin yrittäjiä mm.
sähköpostitse, Facebookissa, kaupungin
verkkosivuilla ja Länsi-Savon kokeilua
koskeneen lehtijutun yhteydessä (2.9.).

• Laajempi kyselytulosten yhteenvetoraportti
liitteessä 3. Seuraavilla sivuilla esillä muutamia
nostoja kyselyn tuloksista.

Yrittäjäkysely
”Toimivaa olivat pyörätelineet H&M:n syvennyksessä.
Ne saavat puolestani olla siellä jatkossakin.”

”Ajatus oli alun perin hyvä, mutta toteutus ei vastannut
alkuperäistä suunnitelmaa. Jälki oli aika rumannäköistä.”

”Katukokeilun kaikkia toimintoja ei esitelty yrityksille,
osa tuli hieman puun takaa ja ne toteutettiin
vastalauseista huolimatta.”

”Vaikka pysäköintipaikkoja ei poistettu määrällisesti
paljon keskustasta, niin kyseessä olivat ”krittiset” ja
merkittävät paikat.”

”Työmaaolemus hämmensi asiakkaita aluksi. Asiakkaat
pohtivat, että saako kadulla kulkea vai ei.”

”Kokeilussa oli yksi hyvä asia: Mikkelin keskustan alueen
pyöräilyväyliä on ehdottomasti parannettava.”



50 % vastaajista arvioi jalankulun olosuhteiden olleen kokeilun
aikaan huonommat kuin ennen kokeilua.

• vrt. ennen kokeilua: yksikään vastaajista (n=24) ei arvioi
jalankulun olosuhteiden olevan riittämättömät tai
puutteelliset.

15 % vastaajista kannattaa kadunvarsipysäköintipaikkojen
hyödyntämistä myös jatkossa muuhun kuin pysäköintikäyttöön.

• vrt. ennen kokeilua: 42 % vastaajista (n=24) kannattaa
asiaa.

HUOM! Vastanneet yrittäjät eivät ole välttämättä samoja, joten
tuloksia ennen ja kokeiluaikaan ei voi suoraan verrata toisiinsa.

Olosuhteet Maaherrankadulla kokeiluaikana vrt. ennen kokeilua

15%

10%

20%

15%

20%

15%

35%

35%

65%

75%

45%

50%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kadunvarsipysäköintipaikkoja tulisi
myös jatkossa ottaa muuhun kuin

pysäköintikäyttöön

Kadunvarsipysäköintipaikkoja
oli riittävästi

Pyöräilyn olosuhteet ovat
paremmat kuin aiemmin

Jalankulun olosuhteet
ovat paremmat kuin aiemmin

Mielipide Maaherrankadusta kokeiluaikana
(n=20)

Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä

Yrittäjäkysely: olosuhteet Maaherrankadulla

Jalankulun olosuhteiden ei koeta parantuneen kokeilun myötä eikä
olosuhteiden parantamiselle koeta olevan tarvetta?

Kadunvarsipysäköintipaikkojen hyödyntäminen muuhun kuin autojen
pysäköintiin ei saa kokeilun jälkeen yhtä suurta kannatusta kuin ennen
kokeilua?



Vastanneet yrittäjät (n=20) eivät koe yrityksen saavutettavuuden parantuneen kokeilun myötä

Yrittäjäkysely: yrityksen saavutettavuuden arviointi

Maaherrankadun
yrittäjien osuus
vastaajista: neljä
ennen kokeilua /
viisi kokeilun
jälkeen



Kokeilun jälkeen: Lähes 50 % / 50 % kokeilu haitallinen tai en
osaa arvioida.

HUOM! vastanneet yrittäjät eivät ole välttämättä samoja,
joten tuloksia ennen ja kokeiluaikaan ei voi suoraan verrata
toisiinsa.

Uskon kokeilun
olevan

hyödyllinen
yrityksen

liiketoiminnalle
22 %

Uskon kokeilun
olevan haitallinen

yrityksen
liiketoiminnalle

35 %

En osaa
sanoa
43 %

Ennen kokeilua: Arvioi kokeilun vaikutuksia
yrityksen liiketoimintaan (n=23)

Arvioin kokeilun
olleen hyödyllinen

yrityksen
liiketoiminnalle

5 %

Arvioin kokeilun olleen
haitallinen yrityksen

liiketoiminnalle
50 %

En osaa
sanoa
45 %

Kokeilun jälkeen: Arvioi kokeilun vaikutuksia yrityksen
liiketoimintaan (n=20)

Yrittäjäkysely: kokeilu yrityksen toiminnan kannalta

Kokeiluaika oli lyhyt (n. 1kk) vaikutustenarvioinnin
kannalta. Kokeilu ei myöskään käynnistynyt
suunnitellusti ja sujuvasti, mikä voi vaikuttaa
kokemuksiin.



• Asukaskysely toteutettiin kokeilun päättymisen
jälkeen.

• Kyselyyn saatiin 424 vastausta.
• Kyselyllä haluttiin kuulla asukkaiden ja Mikkelissä

kokeilun aikana vierailleiden kokemuksia
katukokeilusta ja arvioi kokeilualueen
toimivuudesta. Lisäksi tiedusteltiin mielipiteitä
Mikkelin keskustan viihtyisyydestä ja keskustan
kehittämistarpeista.

• Kyselystä tiedotettiin mm. Facebookissa ja
kaupungin verkkosivujen kautta.

• Laajempi kyselytulosten yhteenvetoraportti
liitteessä 4. Seuraavilla sivuilla esillä muutamia
nostoja kyselyn tuloksista.

Asukaskysely

”Kokeilu ei mennyt kokonaisuutena hyvin ja se oli lyhyt,
joten siitä ei saatu kaikkea potentiaalia ja tietoa.”

”Kokeilu näytti suunnitteluvaiheessa hyvältä, mutta
toteutus oli erittäin huono ja ruma.”

”Kokeilu oli turha ja rahan tuhlausta.”
”Huono toteutus ja autolla liikkuvien kiusaamista.”

”Erillisen pyöräilykaistan kokeileminen oli erittäin hyvä
asia. Tätä tulisi kehittää ja tehdä pysyväksi ratkaisuksi.
Nyt uskalsin pyöräillä keskustassa myös lasten kanssa.”

”Parkkipaikkoja oli liian vähän.” ”Kokeilu aiheutti
ruuhkaa Savilahdenkadun risteyksessä.”

”En nähnyt kadulla yhtään myyjää, pop-upia tai
tapahtumaa.”



Asukaskysely: vastaajajoukko

1%

18 %

38 %

35 %

9 %

Vastaajat ikäryhmittäin (n=424)

Alle 18-vuotias

18-29 -vuotias

30-44 -vuotias

45-64 -vuotias

Yli 65 -vuotias



Olosuhteet Maaherrankadulla kokeiluaikana asukkaiden vrt. yrittäjien
mielipide

Asukaskysely: olosuhteet Maaherrankadulla

• Kaupunkilaisten ja yrittäjien mielipide jalankulun olosuhteista
kokeiluaikana on samansuuntainen.

• Samaa mieltä ollaan myös kadunvarsipysäköintipaikkojen
hyödyntämisestä jatkossa muuhun kuin pysäköintikäyttöön:
asukaskyselyyn vastanneista 62 % ja yrittäjäkyselyyn vastanneista 65 %
EI kannata ajatusta.

Eroavaisuus: Pyöräilyn olosuhteet olivat
kaupunkilaisten (41 %) mielestä kokeilun myötä
paremmat kuin yrittäjien (20 %) mielestä

HUOM! Yrittäjien näkökulmaa edustaa vain 20 vastaajaa.



Asukaskysely: mielipide katukokeilusta

• Tyytyväisiä ei oltu: viestintä, tiedottaminen ja suunnitteluun
osallistaminen.

• Lopullista toteutusta kokeilualueella ei pidetty toimivana.
• Turvallisuuden ja viihtyisyyden ei koettu lisääntyneen. Asiaa

ei kuitenkaan selvitetty eri kulkutapojen suhteen.

Huhtikuun ideatyöpajan kaikkia
innovatiivisia ideoita ei pystytty
viemään toteen tämän hankkeen
puitteissa. Kerättyä tietoa ja ideoita
voidaan kuitenkin hyödyntää jatkossa.



Asukaskysely: kokeilun vaikutukset vastaajan kulkutapaan

• Vastausten perusteella kokeilulla ei ollut vaikutusta kulkutapaan.
• Yksityisautoilu vähentyi merkittävimmin (24 %). Avointen vastausten

perusteella osa autolla liikkuneista siirtyi käyttämään keskustan muita
poikkikatuja parkkipaikkojen ja sujuvamman liikenteen perässä.

Kadun uusi tilanjako eri
kulkutapojen kesken ohjasi
autoliikennettä jonkin verran
muille kaduille

Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa kulkutapaa
kokeilualueella ja mahdollisia muutoksia:



Asukaskysely ja yrittäjäkysely:
Keskustan kehittäminen (asukkaiden vrt. yrittäjien mielipide)

• Kyselyyn vastanneet asukkaat (n=420) ja yrittäjät (n=20) ovat pitkälti samaa mieltä kävelyn ja pyöräilyn edistämisen
tarpeellisuudesta keskustan houkuttelevuuden ja vetovoiman kannalta.

• Asukasvastaajien keskuudessa pyöräilyn edistäminen nähdään hieman merkityksellisempänä (57 %) kuin vastanneiden yrittäjien
keskuudessa (50 % pitää tärkeänä).

• Kävelyolosuhteiden kehittäminen saa kannatusta, mutta kävelykeskustan laajentaminen ei.



6. Viestintä



Tiedotteet kaupungin verkkosivuilla ja
Facebookissa/Twitterissä
• 29.3. Hanke käynnistynyt, työn sisältö ja

suunnitteluun osallistumismahdollisuudet.
• Kutsu ideatyöpajaan (17.4)
• 5.6. Kadulle etsitään pop-up -toimijoita
• 6.6. Muutokset Maaherrankadulla kokeilun aikana
• 18.6. Kokeilualueen rakentamisen aikataulu
• 3.7. Katukokeilu keskeytetään osittain
• 11.7. Maaherrankadun kokeilu jatkuu elokuun

alussa
• 3.9. Kokeilualue purettu ja palautekysely avoinna

Tiedotustilaisuus medialle 27.11.
• Käytiin läpi koko kokeiluprosessi, tulokset ja

jatkotoimenpiteet.

Viestintä

Kokeilulle perustettiin Facebook-sivu ja kaupungin verkkosivuille
oma alasivu.



Paikallismedia (Länsi-Savo, YLE ja Radio Mikkeli)
viestivät aktiivisesti kokeilusta läpi koko hankkeen
elinkaaren.

Media

Paikallismedia oli aktiivinen läpi hankkeen.
Hankkeen suunnasta ei viestitty yhtä
aktiivisesti, etenkään kokeilun aikaan.

Seuraavalla sivulla esitellään
mediaosumia ennen kokeilua ja kokeilun
ajalta.



Mediaosumia ennen kokeilua

Ennen kokeilua mediassa nosti jutuissaan
keskusteluun mm.
• parkkipaikkojen vähentämisen

seuraukset,

• kokeilun mahdollisuudet keskustan
kehittämisen kannalta,

• katukokeilun suunnittelun
ideatyöpajassa,

• yrittäjien ja kaupunkilaisten mielipiteet
katukokeilua kohtaan (Länsi-Savon
toteuttama katuhaastattelu) ja

• Suomen Kaupunkikeskustat ry:n
edustajan näkemykset Mikkelin
kokeilusta (Länsi-Savon toteuttama
haastattelu).



Mediaosumia kokeilun aikana

Kokeilun aikana Länsi-Savo kirjoitti mm.
• katualueen keskeneräisyydestä,

• pysäköintipaikkojen vähenemisestä,

• kokeiluprosessista epäonnistuneena
(käynnistys, keskeytys, käynnistys),

• yrittäjien ja kaupunkilaisten mielipiteistä
kokeilua kohtaan (Länsi-Savon
haastattelut) ja

• kokeilun toteutuksen ulkonäöstä
(työmaa-aidat, pyörätien metallikaide).



7. Johtopäätökset



Johtopäätökset

Kokeilu
• Kaupunki sai kokemusta siitä, millaisia resursseja kokeiluissa käytännössä

tarvitaan.
• Kokeilulla saatiin tietoa kävelypainotteisen kadun liikenteellisestä

toimivuudesta Maaherrankadulla ja käyttäjien kokemuksista.
• Kokeilussa saatiin käytännön kokemusta pyörätiejärjestelyn

tarpeellisuudesta sekä Maaherrankadun sopivuudesta oleskeluun
autoliikenteen (30 km/h) rinnalla.

Keskustan kehittämisen vauhdittaminen
• Hankkeen aikana saatiin tietoa asukkaiden ja yrittäjien ajatuksista ja

toiveista keskustan kehittämiseen liittyen, etenkin kävelyn ja pyöräilyn
näkökulmasta.

• Hankkeella saatiin käyntiin yleinen keskustelu (asukkaat, yrittäjät,
päättäjät, media) siitä, miten Mikkelin keskustaa tulisi kehittää.

• Työn tulokset tai yhteenveto esiteltiin lautakunnan kokouksessa
päättäjille, joten keskustan kehittämisen kipupisteet ja
kehittämistarpeet välittyivät päätöksentekijöille.

Kokemukset kaupungin viestinnän näkökulmasta
• Positiivinen viestintä kokeilusta oli hankalaa kokeilun alkuvaiheen

vaikeuksien (toteutuksen viivästyminen) jälkeen.
• Kokeilun alkuperäinen viestintäsuunnitelma ei toteutunut täysin.
• Kokeilualueella ollut informaatio ei ollut tarpeeksi näkyvää (esim.

kokeilusta kertovat kyltit olivat liian pieniä).



• Päivitetään Maaherrankadusta olemassa olevaa katusuunnitelmaa (2012).
• Pyritään hakemaan erillisrahoituskohteille investointiavustuksia, jotta hankkeita saadaan toteutettua.
• Kohotetaan suunnitelmavalmiutta olemassa olevien resurssien ja rahoituksen mukaisesti.
• Parannetaan suojateiden ja pyöräteiden jatkeiden turvallisuutta liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti.
• Jatketaan kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamista  ja asenteisiin vaikuttamista tiedotuksen ja

markkinoinnin keinoin.
• Kehitetään pyöräpysäköintiä hankkimalla runkolukittavia pyörätelineitä ja sijoittamalla niitä kävelykadulle, torin

ympäristöön sekä julkisten rakennusten yhteyteen.
• Parannetaan kävelyn ja etenkin pyöräilyn verkostoa keskusta-alueella erillisrahoituksena tai katusaneerausten

yhteydessä vaiheittain siihen osoitetun rahoituksen mukaisesti.

Jatkotoimenpiteet



• Katukokeilun toteuttaminen liikkumisen ohjauksen
valtionavustushankkeena tekee aikataulusta tiukan. Rahoituspäätökset
saadaan helmi-maaliskuussa ja hankeaikaa on joulukuulle. Tiukka
aikataulu rajoitti tässä hankkeessa monia osa-alueita vuorovaikutuksessa,
suunnittelussa ja toteutuksessa.

• Kaupungin tulee varata riittävästi henkilöresursseja ja mukana olevien
henkilöiden tulee olla sitoutuneita hankkeeseen. Jos toteutus ajoittuu
loma-aikoihin, myös tuolloin täytyy olla riittävästi henkilöresursseja.

• Myös kaupungin johdon ja päättäjien tulee olla sitoutuneita hankkeeseen,
ja ylipäätään jalankulun ja pyöräilyn edistämiseen.

• Lomakkeille ja kameralla havainnointia voisi lisätä kokeilualueella.
Kokemuksista kohteessa voitaisiin myös viestiä ajantasaisesti sosiaalisessa
mediassa. Tämä voitaisiin toteuttaa kaupungin omilla havainnoitsijoilla tai
osallistamalla paikallisia mukaan.

• Sidosryhmien, yrittäjien ym. mukaan saaminen pop-up toimintaan ja
katutapahtumien järjestämiseen vaatisi erillisen ideatyöpajan tai
tilaisuuden, jossa toimijoille kerrotaan ja keskustellaan kasvotusten
mahdollisuuksista tuoda toimintaa kadulle. Maaherrankadun kokeilussa
pop-up toimintamahdollisuudesta viestittiin vain sähköpostin ja tiedottein
ja vasten kesälomakautta.

Kehittämisideat



Katukokeilu – miksi toteuttaa ja huomioita toteutukseen

Huomioita
• Varatkaa riittävästi aikaa kokeilun suunnitteluun ja

resursseja toteutukseen.
• Olkaa valmiita ja ottakaa vastaan kritiikki – kaikki eivät

koskaan ole tyytyväisiä.
• Tiedonpuute voi tuottaa negatiivista ilmapiiriä kokeilua

kohtaan: tiedottamista ja vuorovaikutusta ei voi tehdä
liikaa.

• Panostakaa toteutuksen ulkonäköön: kävellen ja pyörällä
liikkuvat arvioivat kokeiluympäristöä miellyttävyyden
(kalusteet, värit, kiinnostavuus) kautta, ei ensisijaisesti
liikenteellisen toimivuuden näkökulmasta.

• Miettikää kokeilun kesto siten, että vaikutusten arviointi
on laajassa mittakaavassa mahdollista.

• Tapahtumat ja/tai kiinnostavat toiminnot lisäävät kadun
kiinnostavuutta.

Miksi katukokeilu?
• Väliaikaiset ja kokeelliset muutosratkaisut onnistuvat

myös kevyin investoinnein.
• Saadaan tietoa kadun toimivuudesta uudenlaisessa

käytössä ja uusia näkökulmia tai tietoa kadun
kehittämiseen jatkossa.

• Asukkaat ja yrittäjät pääsevät konkreettisesti
kokeilemaan katua uudenlaisessa käytössä.

• Väliaikaisilla muutoksilla nostetaan keskustelua
keskustan kehittämistarpeista sekä asukkaiden ja
yrittäjien mielipiteitä ja tarpeita keskustan
kehittämisestä.

Kokeiluilla ei välttämättä valmistu
lopullista ja valmista toteutusmallia,
mutta kokeiluilla voidaan saada
arvokasta tietoa.



Liikkumisen ohjauksen valtionavustushanke 2019
Hankkeen yhteenvetoraportti 12/2019


